
БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 31.01.2022 № 24-ОД
м. Білозерське

Про організацію освітнього процесу в закладах 
загальної середньої освіти Білозерської міської 
ради з 01.02.2022 по 11.02.2022

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (із змінами), на виконання розпорядження Білозерського 
міського голови від 31.01.2022 №10р «Про організацію освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти Білозерської міської ради з 01.02.2022 по 
11.02.2022», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID- 
19 та гострих респіраторних захворювань, розповсюдженню захворюваності 
серед учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти № 13, № 14, № 15 
Білозерської міської ради (Фесенко, Ковальська, Шкель) організувати освітній 
процес для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного 
навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників 
освітнього процесу, з 01.02.2022 по 11.02.2022.

2. Керівнику Білозерської ЗОШ І-ІП ступенів № 18 Білозерської міської 
ради Новомлинець Тетяні організувати освітній процес для учнів 1-11 класів 
із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних 
засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу, з 01.02.2022 
по 11.02.2022.

3. Керівнику Білозерського освітньо-культурного центру Білозерської 
міської ради Титовій Тетяні організувати освітній процес для вихованців 
із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних 
засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу, з 01.02.2022 
по 11.02.2022.

2. Керівникам вищевказаних закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти:

2.1. Розглянути на засіданнях педагогічних рад питання організації 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, 
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ухвалити відповідні рішення.
До 01.02.2022

2.2. Забезпечити оприлюднення прийнятого рішення згідно з чинним 
законодавством.

До 01.02.2022
2.3. Забезпечити організацію освітнього процесу, надаючи перевагу 

інструментам та сервісам Google, скоригувати розклад навчальних занять, 
визначити час синхронного онлайн навчання учасників освітнього процесу.

2.4. Організувати облік досягнень здобувачів освіти в зручний для 
вчителів спосіб з подальшим перенесенням результатів оцінювання до класного 
журналу при доступності оцінок та заліків учнів лише батькам або законним 
представникам.

2.5. Організувати освітній процес для дітей, що потребують соціальної 
уваги та підтримки, які не мають технічних можливостей для навчання, в 
закладі освіти із дотриманням протиепідемічних заходів.

2.6. Затвердити та довести до відома учасників освітнього процесу 
розклад дистанційних синхронних занять із визначенням часу, Інтернет- 
ресурсу уроків, теми та домашнього завдання з предмету.

До 01.02.2022
2.7. Організувати роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього 

процесу щодо тривалості уроків.
2.8. Забезпечити постійну психолого-педагогічну підтримку учнів та 

їхніх батьків через проведення онлайн класних годин та батьківських зборів (за 
необхідністю).

2.9. Забезпечити:
2.9.1. Контроль та координацію виконання педагогами своїх 

посадових обов’язків.
2.9.2. Контроль діяльності педпрацівників з виконання освітніх

програм.
2.9.3. Здійснення науково-методичного супроводу роботи вчителів 

та класних керівників.
2.9.4. Дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

охоронного режимів в закладах на період з 01.02.2022 по 11.02.2022.
2.10. Затвердити 

персоналу.
3. Контроль за в

роботи адміністрації, педагогів та технічного

В.о. начальника ві о

Надія ШКЕЛЬ

Тетяна ТИТОВА

^^\залишаю за собою.

З наказом ознайомлені:
— Тамара ФЕСЕ

' Надія КОВАЛЬСЬКА

Людмила ОВЧАРУК

Надіслано: 
до справи - 1
ОКЦ-1
ЗЗСО-4

Тетяна НОВОМЛИНЕЦЬ


